Specialister på nya och begagnade
plåt och verktygsmaskiner

Välkommen till Abtrax verktygsmaskiner AB
Abtrax är en av mellansveriges ledande handlare för nya och
begagnade plåt och verktygsmaskiner. I våra lokaler finns ett
brett urval av maskiner för industri, verkstad och plåtslageri.
På vår hemsida kan Ni alltid se vad vi har på lager för tillfället.
Företaget representerar en rad kvalitetsmärken inom skärande
bearbetning och plåtformning, så som sågmaskiner, borrmaskiner,
hydrauliska pressar, slip och avgradningsmaskiner, svarv & fräsmaskiner, kantpressar och gradsaxar, plåtslagerimaskiner,
materialhantering mm.
Vi tar också emot maskiner som inbyte när ni köper maskiner
av oss vilket gör att ni därmed får två affärer i en och minsta
möjliga bekymmer med uppgraderingen av er maskinpark.
Har Ni något att sälja är Ni alltid välkommna att kontakta oss.
Vi köper enstaka maskiner eller hela verkstäder.
Våra kunder finns i hela Sverige, och även på exportmarknaden av
företrädesvis begagnade maskiner. Genom våra samarbetspartners
erbjuder vi service/reparation, renovering och installation.
Vi erbjuder också hjälp med värdering och finansiering av
maskiner och verkstadsutrustning.

Gör gärna ett besök på vår hemsida
för mer information www.abtrax.com

Ett av världens bredaste program
av sågmaskiner för metall!
BANDSÅGAR

KLINGSÅGAR

Manuella & ”autocut” bandsågar. Kapacitet Ø 220-300mm

Manuella klingsågar Klinga Ø 250-275-300-350mm

BS Halvautomater från Ø 250-520mm

Geijderstyrda sågar - manuella, halvautomat, helautomat

KS Halvautomater från Ø 250-520mm

CNC-styrd klingautomat med stångmagasin

Aluminiumsågar

Automat- och NC-utförande från Ø 250-500mm

X-tech 2-pelarstyrd CNC från 320-900mm

Höghastighetssågar - manuella, halvautomat, helautomat

Vi finns centralt i Sverige!

Telefon: +46 (0)142 - 155 80
Mobil: +46 (0)733-20 75 12
Fax: +46 (0)142 - 29 78 55
E-post: maskiner@abtrax.com
Hemsida: www.abtrax.com
Kungsvägen 13, 595 51 MJÖLBY

Kontakta våra samarbetspartners

Qvarnarps

Mekaniska Verkstad AB
Bearbetar Stål, Plast och Aluminium.
Verktyg och Fixturer. Fräsning i Vertikala
o Horisontella Fleroperatonsmaskiner.
CNC Svarvning, Trumling o Anodisering
Tel. 0381 154 05
Adress Kvarnarp 1, 575 95 EKSJÖ

GH Maskin
& Verktyg

Stockholm
Karlstad

Norrköping

Försäljning av verkstadsmaskiner och verktyg

Mobil 0705-15 29 54
Tel/fax 013-23 97 77
E-mail george.holmquist@telia.com
Adress Drottninggatan 36A LINKÖPING

Mjölby
Industriteknik

Mjölby

Göteborg
Jönköping

Kalmar

Vi reparerar de flesta maskiner och monterar
tillbehör, digitalutrustning, lagerbyten, installationer, invägning, felsökning mm.

Mobil 0703-75 14 01
Tel 0142-128 10
E-mail forsman@indtek.nu
Adress Svänggatan, MJÖLBY

Malmö

